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WKSL  

                                                                                                    Warszawa  10.01.2023r.                

                                              Sprawozdanie z działalności 
 

WARSZAWSKIEGO  KLUBU  SENIORÓW LOTNICTWA 
    w 2022 r. 

 
              Prace Klubu zostały  przebiegały  zgodnie z  zatwierdzonym planem pracy 
na  2022 rok oraz planem współpracy jednostek pozarządowych z MON 
.Realizowano również spotkania i  wyjazdy na zaproszenie lokalnych klubów 
seniorów. 

 

1. Realizacja planu pracy. 
   1.1. Zebrania Zarządu odbywały się 1, raz w miesiącu bez  
          lipca  i sierpnia w lokalu Zarządu Klubu,    Protokoły zebrań  
          są w  aktach  Klubu. 
 1.2. Zebrania ogólne odbywały się raz w miesiącu w klubie Aviator 1 Bazy  
          15.02.  spotkanie przy herbatce , przedstawienie  sprawozdania  za    

                                  2021 r .i planu pracy na 2022 r 
                     01.03..relacje  zdjęciowe z udziału delegacji Klubu w uroczystościach w       
                                2021 r  

          10.05  prelekcja na temat Gibraltaru i katastrofy Sikorskiego wygłosił kol    
                    Karst. 

07.06   prelecja o płk pil.W Makowskim wygłosił Leszek .Jąkajtys 
06.09  spotkanie z relacją zdjęciową z ostatnich uroczystości. 
11.10  prelekcję o symulatorach lotu wygłosił kol Łukasz Turowski 
08.11  prelekcję o poduszkowcu rotowniczo- patrolowym  PRC-650 wygłosił 
jego konstruktor prof. Krzysztof Szafran z Instytutu Lotnictwa.   

   1.3  Spotkane wielkanocne odbyło się w dniu 5.04   .Uczestniczyło w nim 50  
          osób  w tym 18 osób ważnych gości 
   1.4. Spotkanie opłatkowe odbyło się w n 13.12  Uczestniczyło 42 osoby w tym  
          13  gości. Panowały zimowe warunki utrudniające dojazd.. 
  1.5   Wycieczka planowana do LPR nie odbyła się z uwagi na ograniczenia   
           sanitarne. 
1.6    Wycieczka przyznana przez MON do Powidza nie odbyła się z uwagi na stan 

wojenny w Powidzu związany z wojna na Ukrainie. 
  1.7  W  dniu 19.09.2022 r.   jak  co roku, złożono   kwiaty na  miejscu  katastrofy    
        Samolotu  MD-12  pod   Białobrzegami korzystając  z  wsparcia  Wydziału  
         MEiL  Politechniki Warszawskiej   w uzyskaniu mikrobusu, W wyjeździe   
         uczestniczyli członkowie WKSL  i  Wydziału   MEiL PW. oraz  Klubu Pilotów   
         Doświadczalnych.  Na miejscu kol Karst przekazał dalszą opiekę nad   
         miejscem katastrofy Klubowi Pilotów Doświadczalnych. 
 
1.8  W związku z 90 rocznica katastrofy w której zginęli Franciszek Żwirko i  
       Stanisław Wigura w dniach 10/11 09 została zorganizowana 2 dniowa   
       wycieczka do Cierlicka.  
       Autokar był przydzielony dla   Stowarzyszenia Lotników Polskich , jednak jak  
       dotychczas w wycieczce uczestniczyli członkowie WKSL i Stow Sen Lotn  
       Wojskowego RP  Sprawy organizacyjne wycieczki załatwił kol Karst.  
       Z WKSL uczestniczyło 9 osób. Poza głównymi uroczystościami Uczestnicy  
       zwiedzili browar w Zywcu, Szkołę  szybowcowa żar i cmentarz z grobami    
       słynnych lotników w Międzybrodziu  
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2 .Tradycyjne uroczystości rocznicowe. 
. 2.1 Tradycyjne składanie kwiatów na Polu   Mokotowskim przy pomniku WKSL w    
        2022 r  nie odbyły się z uwagi na remont tej części Pola i niedostępność rejonu   
         pomnika..  
  2.2  14.03 jak co roku odbyła się uroczystość upamiętnienia ofiar  katastrofy  
         samolotu IŁ-62 Mikołaj Kopernik na forcie przy ul Lipowczana. Uczestniczyły w  
         niej rodziny ofiar, władze dzielnicy Włochy, PLL LOT, ULC, seniorzy lotnictwa   
         młodzież szkolna oraz poczty  sztandarowe. 
   2.3. 20.06. na grobie Stanisława Latwisa. odbyła się uroczystość złożenia   
         kwiatów  w której uczestniczyli członkowie  WKSL, SPL, SSLWRP,  Klubu PIL  
         Doś, i miłośników lotnictwa.     
    2.4  W dn 26.08 Z okazji święta Lotnictwa uroczystości odbyły się wg programu  
         pełnego jak przed pandemia  covidu.  
         O godz 8:00 na Cmentarzu Powązkowskim przy pomniku Chwała lotnikom  
         polskim, o10:00 w Katedrze Wojska Polskiego , o godz 12:00 przy pomniku     
         lotników poległych w II wojnie światowej z udziałem władz państwowych i z  
         ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach uczestniczył nasz sztandar .. 
         Po uroczystościach dowództwo lotnictwa oraz seniorzy spotkali się w klubie  
         Aviator gdzie odbyło się wręczenie zaległych odznaczeń Błękitne Skrzydła . W    
         edycji za 2022 r odznaczenie uzyskała na wniosek Klubu por Aneta  
         Włodkowska córka naszej kol Lidii Kosk  
             
    2.5. 8.09 na cmentarzu wojskowym  w Radzyminie razem z  uczniami S.P. nr 1   
           im. M.Pisarka  ,  w towarzystwie burmistrza Radzymina i księdza z pocztami    
          sztandarowymi odbyła się uroczystość przy  tablicy  pamięci lotników 3 Łosi  .  
     2.6. Jak co roku z okazji święta Zmarłych  ustawiano znaki pamięci na  
         grobach lotniczych . Druk tabliczek na cmentarze został wykonany  w ramach  
         własnych. . Złożono  273 znaki na 19 cmentarzach. Akcje przygotował  
         sprawnie kol Sajnaga. 
     2.7. W dn 4.12 tradycyjnie w kościele św ojca Pio na Gocławiu delegacja Klubu  
         ze sztandarem uczestniczyła w Mszy św za lotników.  
 

     3.   Współpraca z 1Bazą opiera się na Porozumieniu o współpracy z 2010 
r. W roku obecnym w dn 5.04 podpisano aneks do tej umowy na kolejne 5 lat 
Baza udostępnia pomieszczenia na spotkania Klubu a delegacje Klubu ze 
sztandarem  uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez bazę. . 

        W 20022 były to nast. uroczystości: 
         2.02 spotkanie seniorów z poprzednim dowódcą płk Janiszewskim 
       29.04 apel z okazji Święta Flagi państwowej  
       16.08 odbyło się objęcie dowództwa Bazy przez gen bryg pil Pawła Bigosa.  
         5.10 Święto Bazy  
         2.11.spotkanie delegacji seniorów z nowym dowódca gen Bigosem 
          Ponadto złożono sprawozdanie z działalności w 2021r, plan współpracy z 

MON na 2023 r oraz plan współpracy z 1 Bazą na 2023r. Również złożono 
wnioski na przedłużenie dotychczasowych przepustek osobowych i 
samochodowych oraz wnioski na przepustki dla nowych osób. 

        Zgodnie z wymaganiami Bazy przed każdym zebraniem ogólnym składano 
stosowne pisma o zgodę na wejście wraz listy uczestników .Przy spotkaniach 
świątecznych uzgadniano z kierownictwem stołówki menu .  

    
4. Współpracę z bratnimi organizacjami seniorów lotnictwa odbywała się na 

bieżąco, czego przykładem jest udział  ich przedstawicieli  w  imprezach i  
uroczystościach organizowanych przez nasz Klub. oraz naszych i w ich 
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imprezach. .  W 2022 roku z tytułu 30 rocznicy powstania SLP 2 nasi członkowie 
Lesław Karst i Zygmunt Mazan uzyskali Medal Niepodległości  nadany przez 
Prezydenta RP na wniosek SLP. Ponadto kol Karst przekazał biogramy 
kandydatur lotników cywilnych do kolejnego tomu Księgi Lotników Polskich  pod 
redakcja gen Gotowały 

 
5.  Współpraca z Radą Seniorów Lotnictwa AP. Klub od wielu lat współpracuje z 

Radą Seniorów Aeroklubu RP. . Należy pamiętać, że nasz Klub narodził się w 
Aeroklubie. Po usamodzielnieniu jesteśmy stowarzyszeni  w Radzie, która 
skupia i koordynuje działanie lokalnych klubów seniorów.  Z ramienia Klubu w 
prezydium Rady w poprzednich kadencjach zasiadali kol Rowiński i Witkowski 
ale po ich zgonie w obecnej kadencji stanowisko wiceprezesa zajmował kol 
Karst. Jednak z powodu choroby złożył oficjalną rezygnację. Współpraca 
polegała m innymi na udziale członków Rady w naszych ważnych 
uroczystościach, pogrzebach, zamieszczaniem na stronie Rady informacji o 
wydarzeniach w Klubie, zgonach sławnych lotników itp.  

           
 6.   Przekazywanie tradycji lotniczych jest realizowane przez udział 
       członków Klubu w uroczystościach w szkołach z którymi współpracujemy 
       i udział uczniów w naszych   uroczystościach.  W tym zakresie są  to tradycyjne  
      spotkania w Radzyminie przy tablicy lotników z 1939 r.  
      W obecnym roku w dn 24.06 delegacja Klubu przekazała w szkole podstawowej   
      nr 166 medal „Opiekuna miejsc pamięci narodowej” który na wniosek Klubu  
      przyznał szkole Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. .Również delegacja  
      Klubu w dn 3.11   uczestniczyła w 1 rocznicy nadania nazwy „Lotników    
      Polskich”    w  szkole podstawowej nr 227 w dzielnicy Włochy. .  
          
 7 , Kontakty i współpracę Zarządu WKSL  z mecenasami Klubu       
      utrzymywali   i prowadzili, zgodnie z planem pracy oraz    
      stosownie do   potrzeb kol. Lesław Karst .  i kol Jerzy Madler..Szeroka  
      współpracę mieliśmy z  Wydziałem MEiL . Korzystaliśmy  z udostepnienia  
      mikrobusu na wyjazd na miejsce katastrofy MD-12. Jesteśmy zapraszani na  
      inauguracje  roku akademickiego. Byliśmy zaproszeni 14.05 na  lotnisko do  
      Przasnysza na  otwarcie ośrodka badawczego MEiL   OBLOT, oraz  w dn 15. 10  
      na zjazd absolwentów z okazji 60 lecia Wydziału. Również uzyskaliśmy  
      wsparcie finansowe na wydanie książki o prof. Fiszdonie. Na wniosek Klubu  
      tegorocznym laureatem Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej został kol  
      Zygmunt Mazan. Uroczystości odbyły się w dn 15.11  a wprowadzającym dla  
      niego był kol Grzegorz Brychczyński. 
           Podobne wsparcie finansowe uzyskaliśmy tez od Instytutu Lotnictwa . 
           Współpraca z darczyńcami to również kontakty z Fundacją Kochaj Życie, na  
     którą wpływają odpisy 1% podatków naszych członków a potem Klub uzyskuje  
     możliwość korzystania z tych środków po przedstawieniu faktury na Fundację. 
8.  Działalność nie ujęta w planie 
8.1 .  Prace nad kolejną  książką z serii Ludzie Lotnictwa o prof.  Władysławie 

Fiszdonie  prowadził Kol Karst. dr Andrzej  Glass opracował wstępny biogram 
prof. Fiszdona . Uzupełnień jego tekstu oraz umieszczenie dokumentów i zdjęć  
dokonał kol  Karst. Uzyskał on dokumenty z archiwum akt   osobowych 
Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego  i Instytutu Lotnictwa . 
Otrzymał  wiele cennych dokumentów i zdjęć od syna i córki prof. oraz jego 
byłych studentów i współpracowników oraz opracował ostateczną redakcję 
książki.   Przygotowanie do druku i druk zlecono wydawnictwu „Gretza”   Roberta 
Gretzyngiera. Książka ma  250 stron. Za wsparcie finansowe Instytut Lotnictwa i 
wydział MEiL umieścili swoje wkładki promocyjne.  
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   8.2  Sukcesem zakończyła się inicjatywa Klubu dla nazwania ronda na 

skrzyżowaniu ul Żwirki i Wigury z Hynka i Sasanki imieniem wybitnego lotnika 
płk pil Wacława Makowskiego. Inicjatywę poparły kluby seniorów lotnictwa , 
PLL LOT, Klub Pil Doświadczalnych, władze dzielnicy Włochy . Przy poparciu 
radnego Warszawy  p Piotra Żbikowskiego również Rada Warszawy 
zaakceptowała propozycję. Kol Karst nawiązał kontakt z rodziną płk w USA, 
przygotował projekty tablicy pamiątkowej  i program uroczystości. Uroczystość 
odbyła się w dn 28 10 w rejonie ronda z udziałem syna, wnuków i prawnuków 
Wacława oraz delegacji polonijnej z USA .jak tez wielu ważnych gości 
krajowych. Oprawę uroczystości przygotowała Dzielnica Włochy i urząd 
prezydenta Warszawy. PLL Lot zapewnił transport gości i miejsce na spotkanie 
towarzyskie . 

 
8.3.Po złagodzeniu  ograniczeń sanitarnych realizowano uroczystości rocznicowe    
    w rożnych miejscowościach, na które byliśmy zapraszani 

25.06. Zebranie Klubu Loteczka we Wrocławiu  
24.07 Rocznica walk powstańczych w Pęcicach  

       7.08  uroczystości pod pomnikiem lotników ofiar wypadków w Nowym Mieście 
      15.08 Uroczystości święta Wojska Polskiego w Dęblinie 
      16.09  50 lecie Klubu Sen Lotn w Łodzi 
      24.09  95 lecie Aeroklubu Lubelskiego 
      24.09 na lotnisku w Kętrzynie odsłonięcie tablic pamiątkowych dla         
                    agrolotnictwa i Pilotów Doświadczalnych          
      22.10  95 lecie Aeroklubu Warszawskiego 
        9.11  40 lecie Klubu Seniorów Lotnictwa w Częstochowie. 
         W większości z tych uroczystości poza Kętrzynem uczestniczył kol Szymczak 
 
   9. Sprawy organizacyjne klubu  

9.1 Na zebraniu w  dniu 20 września    z uwagi na zły stan zdrowia niektórych 
jego członków przeprowadzono  zmiany w składzie zarządu . U Kol Karsta 
zdiagnozowano chorobę neurologiczną , która utrudnia chodzenie ,  utrzymanie 
równowagi i powoduje trudności w mówieniu. Uniemożliwia to mu uczestnictwo 
w uroczystościach zewnętrznych i prowadzenie zebrań. Natomiast kol 
Lubowiecka po drugim udarze jest w domu opieki . 
Zmiany dokonano zgodnie ze Statutem &32p2 i & 32       

      W Zarządzie    dokonano następujących  zmian: 
Prezesem został wybrany  Andrzej Szymczak  
wiceprezesami zostali Włodzimierz Danielski  oraz  Lesław Karst 
skarbnikiem został  Krzysztof Ślusarski dokooptowany na miejsce  Alicji 
Lubowieckiej, 
sekretarzem został ponownie Janusz Karolew 
W składzie zarządu pozostali dotychczasowi członkowie : 
Dagmara Dulęba Poluszyńska, Jerzy Madler, Roman Sajnaga i Roman 
Wożniak 
oraz dokooptowano na członka zarządu Urszulę Bocheńską Wojda. 
      Na te zmiany dokonano zgłoszenia do KRS i w dn 9.11. 22 zostały one 
zatwierdzone. Dokonano zmian w Banku dla uprawomocnienia nowych 
członków zarządu. Wykonano tez nowe pieczątki dla Prezesa i firmowe . 
Zgodnie z wymaganiami Urzędu Skarbowego wystąpiono o wprowadzenie 
Klubu do  Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

 
    9.2..W  2022 Sztandar nasz reprezentował Klub 13 razy, w 5 pogrzebie, i  w  
         innych  uroczystościach. W pocztach sztandarowych  występowało 8 osób.         
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        Organizatorem występów  pocztu sztandarowego i opiekunem  sztandaru   
        był  kol A. Szymczak.  
      
   9.3. Ewidencję aktualnych członków prowadzi skarbik Klubu. Natomiast dla  
          uporządkowania danych członków kol Sajnaja opracował zbiorczą listę   
          wszystkich dotychczasowych członków . 
 
  9.4. KLUB kontynuuje prowadzenie w Internecie swojej witryny 
           www//wksl.waw.pl  na której można znaleźć bieżące informacje o pracy   
           Klubu oraz o aktualnych   wydarzeniach w lotnictwie. Gospodarzem  
           witryny    jest kol. Roman Woźniak  
 
   9.5. Wobec zgonu kol Eknera i wstrzymania prowadzenia Kroniki dla     
           ewidencjonowania zdarzeń związanych z działalnością Klubu kol Szymczak   
           wpiął do Kroniki swoje opracowania fotograficzne dokumentujące aktywność  
           klubu.   
     
    9.6.   W 2022r. pożegnaliśmy  następujących  kolegów: 

1. Pazio Andzrej                II 
2. Pazio Lidia                     iii 
3. Witkowski Ryszard        iii 
4. Opasiński Zbignie          IV 
5. Szyszko Remigiusz        VIII 
6. Pelczar Maria                 X 
7. Jancelewicz Bohdan      XI 
 

9.7.    W 2022 przyjęto do klubu 7 członków :  
1. Świderski Krzysztof,  
2. Bocheńska Urszula Wojda 
3. Pelczar Maria 
4. Grzybowska Katarzyna 
5. Łuczyńska Agnieszka 
6. Wszołek Anna 
7. Wicha Roman 

 
       9.8.  Aktualnie na koniec 2022 r Klub liczy 79 członków .jednak w spotkaniach  
              uczestniczy ok 40 osób. 
 

 
                                                                                       Prezes Klubu 
 


